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Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
A. Formy zajęć (wybrać)
 konwersatorium

B. Sposób realizacji (wybrać)
 zajęcia w sali dydaktycznej

Liczba punktów ECTS: 2
Godziny kontaktowe:
- udział w zajęciach: 15×1h=15h
- udział w konsultacjach: 2 h
Razem: 17h
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć 1×15h=15h
- przygotowanie i realizacja prezentacji: 20h
Razem: 35h

C. Liczba godzin:
15 K (semestr letni)

17h+35h=52h= 2 ECTS
S= 15h+2h+15h+20h=52h= 2 ECTS
Status przedmiotu

do wyboru
Metody dydaktyczne
 wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, dyskusja

Język wykładowy
Język polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia


zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:
 wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wybranych gatunków win
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymanych w trakcie trwania semestru

C. Podstawowe kryteria
 Ocena ustalana w oparciu o: treść prezentacji, słownictwo, rodzaj
wykorzystanych źródeł informacji, sposób prezentacji, umiejętność
dyskusji
 Ocena ustalana w oparciu o ilość uzyskanych punktów/ocen cząstkowych w trakcie trwania semestru:
 ocena dostateczna – 60% ogólnej liczby punktów,
 ocena dobra – 80 % ogólnej liczby punktów,
 ocena bardzo dobra – 95% ogólnej liczby punktów
Cele przedmiotu
- zapoznanie z podstawami uprawy winorośli oraz technologią produkcji win
- wykształcenie umiejętności projektowania i planowania nastawu na wino oraz serwowania win

Treści programowe
A. Problematyka seminarium
Podstawy uprawy winorośli, biologia i chemia winogron. Charakterystyka szczepów winiarskich. Technologii produkcji
wina, chemia wina, sposoby określania składu poszczególnych gatunków win, sposoby przechowywania. Zasady degustacji, regiony winiarskie, zdrowotne i kulturowe aspekty wina. Nastawy winiarskie – obliczenia.

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
1. Bednarski W., Fieduk J.: Podstawy biotechnologii przemysłowej. WNT, Warszawa, 2007
2. Bonin S., Wzorek W.: Wybrane zagadnienia z technologii winiarstwa. Wyd. SGGW, Warszawa 2005
3. Jarczyk A.: Technologia żywności. WSiP, Warszawa 2004
4. Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska
i produkcji żywności. Tom 2, PWN, Warszawa, 2007
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
j.w.
B. Literatura uzupełniająca
1. Bosak W.: Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie. Polski Instytut Winorośli i Wina. Karków 2008
2. Cieślak J.: Domowy wyrób win. Wyd. Olesiejuk 2010
Efekty
Wiedza
W1 Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze
kształcenia
W2 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu tych nauk ścisłych, z którymi związane są procesy fermentacyjne (w
szczególności chemii, biochemii, mikrobiologii)
W3 Ma wiedzę w zakresie zasad planowania produkcji win z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi
Umiejętności
U1 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
nauk biologicznych, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim. Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych
U2 Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy samodzielnie
U3 Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski, zna procesy
jednostkowe w produkcji wina
U4 Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem
różnych środków komunikacji werbalnej
Kompetencje społeczne (postawy)
K1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób
K2 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K3 Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi,
podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Kontakt
dr Małgorzata Nabrdalik mnabrdalik@uni.opole.pl tel. 774016056

